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 مقدمه

از آن خداوندی است که دوستانش را با دانش سودمند و  ستایش
ه بوبه کردار نیک گرامی داشت و ثمره و نتایج دانش آنها را فروتنی و ت

لند بسوی خویش گرداند و با این دانش گروهی را باال برده و آنها را 
ا نها رآپس  مرتبه ترین افراد قرار داده و بوسیلٔه آن دلهایی را مملو کرده

را  داشته و آنان را مشتاق مالقاتش قرار داد و اعضا و جوراحیدوست 
 بدان مشغول ساخته پس مدتی دراز در پیشگاهش به پا ایستادند.

اد و درود و سالم بر بهترین کسی که پروردگارش را شناخت پس با ی
ز و نما واو از یاد دیگران رویگردان شد و خالصانه به بندگی او پرداخته 

را  ش اوی و مرگش را برای او قرار داد تا اینکه پروردگارقربانی و زندگ
برگزیده و دوستش داشت پس از او خوشنود گشت و بندگان 

 نیکوکارش را از او خوشنود گرداند.
 پروردگارا تمامی علم در دست تو است پس آنچه را از همه بیشتر

 برد روزیمان بگردان، خداونددوست داری و جایگاه ما را باالتر می
و  بوسیلٔه دانش کردارمان را افزون بگردان و گناهانمان را بیامرز

هایمان را گشاده گردان و آن را خالصانه برای خویش قرار ده. سینه
ها و گفتار و کرداری که نیت خداوندا ما از تو موفقیت و پایداری در
 دوست داری و رضایت داری عطا بفرما.
 اجی:اما بعد: برادر و خواهر مسلمان و ح

مقام تسلیم شدن در برابر پروردگار جهانیان چه زیباست، زیرا نشانٔه 
و اگر مقام دانش به مقام تسلیم بودن افزوده شود قرب  ،مؤمنان است
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شود. خداوندا بر و نزدیکی او به پروردگار سبحانه و تعالی بیشتر می
تسلیم بودن و دانش و کردار نیک ما بیفزای و با رحمت خویش از ما 

 .نیاز و بزرگواریبپذیر ای دوستدار براستی که تو بی
دهی برادر و خواهر حج کننده: اینکه اعمال حج را انجام می

دهی زیرا همین بس که زیباست هرچند که ندانی برای چه انجام می
 دانی این کار عبادت الله عزوجل است و این نتیجٔه تسلیم بودن تومی

 بندگی تو نسبت به اوست.در برابر پروردگار جهانیان و 
کنی تا بر و زیباتر از این هنگامی است که از خداوند التماس می

 وگشاید علم تو بیافزاید پس تو را اجابت نموده و درها را به رویت می
 فرماید:شناسی خداوند متعال میت برخی از اعمال حج را میحکم

َهدُوا   َوٱلَِّذينَ ﴿ َ ٱ ِإنَّ وَ  ُسبُلَنَا   لَنَۡهِديَنَُّهمۡ  فِينَا َجَٰ  ﴾٦٩ ُمۡحِسنِينَ ٱلۡ  لََمعَ  ّللَّ
 هاىاهر به محقّقاً كنند،مى تالش ما راه در كه كسانى و» [٦٩: العنكبوت]

 .«است نيكوكاران با خدا و كنيم؛مى هدايتشان خويش
کشت و زرع بوده و در چه زیباست که بدانیم چرا مکه سرزمینی بی
 تا حاجی و قرار نگرفتهسرزمینی حاصلخیز و دارای جنگل و رودخانه 

 ترین سرزمین نزد الله، در رفاه و خوشی باشند.گذار در محبوبعمره
ین های پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ او اینکه چرا از ویژگی

 ند.ها و بدن مبارکش زمین عرفات را در حجة الوداع لمس نکبود که پا
در صحن طواف و جمرات  ،و چرا مردان و زنان در شلوغی بسیار

کنند در حالی که عادت شریعت در کنار ستونی کوچک اختالط می
باشد در حالی که الله ها چنین نمیباحکمت اسالم در دیگر عبادت

 د؟توانست بر آنها فراخی قرار دهمی
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گردیم باید شب را در مزدلفه و چرا هنگامی که از عرفه باز می
نجا بمانیم، در حالی که منی در نزدیکی ما است و بستر و وسایلمان آ

 قرار دارد؟
 های بزرگی که در اعمال حج و عمره وجود داردو دیگر حکمت

و  های بزرگام اعمال حج دارای حکمتما شکی نداریم که تم
 ت، بدانیم یا ندانیم.اهداف دقیقی اس

ام فکرها را به آن سوق دهم و و این چیزی است که من تالش کرده
ز ابا یاری ـ توجه بندگان را در این سطرهای اندک بدان معطوف دارم 

چه بسا پروردگارمان ما را  ـ الله عزوجل و درخواست کمک از او
 .نمایدبیامرزد و بر ما رحم بفرماید و ما را به راه راستش هدایت 

 پردازم زیراباید توجه شود که من در این سطرها به احکام فقهی نمی
اند و من فقط به برخی از احکام بدان پرداخته هایعلما در کتاب

اهداف و مقاصد بزرگی که بسیاری از حاجیان و بلکه بسیاری از 
 داپردازم با اقتاند، میاز آن غافل مانده ،اندکسانی که دربارٔه حج نوشته

 قهف املح رب»به گفتار پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ که فرموده: 

چه ». األلباني وصححه( 3660) برقم داود أبو رواه «منه أفقه هو من إلى
 .«تر استبسا کسی علم را به شخصی برساند که از او عالم

تر و دیگرانی که در آشکار سازی این اهداف به شکلی بهتر و بزرگ
کنم. پس آنچه درست تر توانایی دارند را به این امر دعوت میکاملو 

 بود تنها از الله است و آنچه اشتباه بود از خودم و شیطان است.





 
 

 

 کامل کردن حج

وا  ﴿ فرماید:خداوند متعال می ِ  عُۡمَرةَ َوٱلۡ  ٱۡلَحجَّ  َوأَتِمُّ  [١٩٦: البقرة] ﴾ّلِلَّ
 .«برسانيد پايان به خدا براى را عمره و حج»

 کامل کردن به سه شکل است:
 کامل کردن حج از لحاظ زمانی اول:
 کامل کردن حج از لحاظ مکانی دوم:
 آن روشکامل کردن حج از نظر  سوم:

 گویم:در توضیح آن می

 کامل نمودن آن از نظر زمانی اول:

ده لی مشروع نموکه الله سبحانه و تعا زمانیدر ما این است که حج 
 انجام گیرد و از آن پیشی نگرفته و آن را به تأخیر نیاندازیم.

هر عبادتی در حج دارای زمان مشخصی است و این زمانگذاری 
یابد پس کسی که در زمانی که جز با آن تحقق نمی ی استداری اهداف

ن که الله آن را مشخص نموده است سهل انگاری کند در کامل کردن ای
 أَۡشُهر   جُّ ٱۡلحَ ﴿ فرماید:وتاهی کرده است. خداوند متعال میاهداف ک

ت   ۡعلُوَمَٰ  .«تاس معيّنى هاىماه حج،[ موسمِ]» [١٩٧: البقرة] ﴾مَّ
َ  َوٱۡذُكُروا  ﴿: و فرموده ت   أَيَّام   فِي   ٱّللَّ ۡعدُودََٰ  را خدا» [٢٠٣: بقرةال] ﴾مَّ

 .«[منى در تشريق ايّام] روز چند در[ خصوص به] كنيد ياد[ همواره]
 عنوان مثال: کسی که به خاطر عجله، وییم بهگبه همین دلیل می

شب را در مزدلفه نماند یا اینکه پیش از نیمه شب از آن خارج شود و 
ها سنگ روز دوازدهم به ستون همچنین کسی که پیش از زوال خورشیدِ
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منجر به مخالفت با اهداف حج یا سبب کاستی  کارها بزند، تمام این
 شود.آن می در

 کامل کردن حج از لحاظ مکانی دوم:

هایی که خداوند در حج مشروع نموده در این است که عبادت
 خواهد انجام بپذیرد.هایی که الله سبحانه و تعالی میمکان

پس  ،یابدزیرا هر مکانی دارای اهدافی است که جز با آن تحقق نمی
ل کردن اهداف این کسی که در مکان عبادت سهل انگاری کند در کام

 عبادت کوتاهی کرده است.
ه کمثال: خداوند سبحانه و تعالی خواسته که ما در عرفه بایستیم 

 بحانسدارای مرزهایی است و نباید از این مرزها عبور کنیم، و خداوند 
 ا ازخواسته که تمامی شب یا بیشتر آن را در مزدلفه بگذرانیم و شب ر

 ه درویم و خداوند سبحان اراده نموده کمرزها و حدود مزدلفه خارج نش
های مشخص شده در منی بمانیم و جز به خاطر ضرورت ـ چنانکه شب

و این کامل آید ـ از آن خارج نشویم اکنون به خاطر شلوغی پیش می
 نمودن حج از نظر مکانی است.

ها از لحاظ زمانی و مکانی در مقایسه تا تعداد برخی از عبادت
ها و طواف و مانند سنگ زدن به ستون ،محدود استحاجیان بسیار 

تا  تعیین نشدهکه مدت آن یک ماه یا چند هفته  ،بوسیدن حجر األسود
شلوغی کم شود و اماکن آن وسیع و گسترده متناسب با تعداد حجاج 

ها نیست و تنها به مردان اختصاص ندارد تا از تعداد کم در طول سال
نیست بلکه انجام آن بر تمامی حاجیان مرد یا زن در  ،شود و مستحب

گاه  مکانی تنگ و در وقتی محدود واجب است و الله به حکمت آن آ
است و نتایج این احکام از جمله شلوغی و اختالط شدید از او پنهان 
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با  های بزرگی است که خداوندِنیست و تمامی اینها به خاطر حکمت
 آن را اراده نموده است. ـ سبحانه وتعالی ـ حکمت و آگاه

 و شکل روشکامل نمودن حج از لحاظ  سوم:

 سه نوع از احکام را رعایت کنیم: بدینگونه که
 اول: اهداف حج

 دوم: احکام فقهی
 های جدید در حجسوم: مصلحت

 گوییم:برای بیان آن می
یعنی اهداف حج که بیان آن با جزئیات خواهد آمد ان  :نوع اول

 اللهشاء
احکام فقهی: مانند واجب و مستحب و مباح و مکروه و  وم:نوع د

اند و حرام. علما دربارٔه این احکام بسیار سخن گفته و توضیح داده
 اند و جای ذکر آن اینجا نیست.مردم دربارٔه آن بسیار پرسیده

های جدیدی که به انجام و کامل شدن حج مصلحت نوع سوم:
ور و نظافت و مسکن و و مررساند مانند قوانین عبور یاری می

 ها و غیره.نیازهای کاروان
چه بسا مردم در آن کوتاهی کرده و سبب به وجود آمدن مشکالتی 

از را از رسیدن به اماکن شعائر در اوقات مناسب آن ب حجاجد که نشو
نها دارد یا اینکه سختی بسیاری را ایجاد کرده و چه بسا در عبادت آ

 اختالل ایجاد کند.
توانند با های جدید همکاری کنند میّدم در رعایت مصلحتاگر مر

 آسانی و سهولت عبادتشان را انجام دهند.
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این سه نوع را به صورت کامل به اتمام چگونه  سؤال اینجاست:
وا  ﴿ برسانیم چنانکه الله متعال فرمان داده است:  ۡمَرةَ ٱۡلعُ وَ  جَّ ٱۡلحَ  َوأَتِمُّ

 ِ  .«برسانيد پايان به خدا براى را عمره و حج» [١٩٦: البقرة] ﴾ّلِلَّ
 پاسخ این است که:

ا باید در فراگیری این سه نوع تالش نموده و حقایق آنها ر اول:
 تالش گاهزیرا الله سبحانه و تعالی به ما وعده داده که هر دریابیم،

 خویش را به کار ببندیم ما را به آنچه دوست داشته و خوشنود است
َهدُوا   َوٱلَِّذينَ ﴿فرماید: ند متعال میکند چنانکه خداوهدایت می  نَافِي َجَٰ

َ  َوإِنَّ  ُسبُلَنَا   لَنَۡهِديَنَُّهمۡ   كه كسانى و» [٦٩: العنكبوت] ﴾٦٩ نِينَ ٱۡلُمۡحسِ  لََمعَ  ٱّللَّ
 و كنيم؛مى هدايتشان خويش راههاى به محقّقاً كنند،مى تالش ما راه در

 .«است نيكوكاران با خدا
الله سبحانه و  دعا کردن و خواستن از ،تالش و کوشش و از جلمٔه

ا متعالی است که فهم این اهداف و اجرای آن به صورتی که خداند از 
ب ِ  َوقُل﴿راضی باشد را روزی ما بفرماید.   و» [١١٤: طه] ﴾ِعۡلٗما ِزۡدنِي رَّ

 .«بيفزاى من دانش بر پروردگارا،: بگو
همچنین باید بسیار در نصوص دو وحی ـ قرآن و سنت ـ که شرح 

 دهندٔه آنها است تفکر کنیم.
این  های علمی که دربارٔههمچنین از علما دربارٔه آنها بپرسیم و کتاب

 توضیحامور است را مطالعه کرده و در مجالس علمی که این امور را 
 دهد شرکت کنیم.می

کنیم چنانکه الله متعال ترین شکل تالش کاملدر انجام آن به  دوم:
ا  ﴿ فرماید:می ن إِلَۡيُكم أُنِزلَ  َما   أَۡحَسنَ  َوٱتَّبِعُو  ب ُِكم م ِ  از» [٥٥: الزمر] ﴾رَّ

 شده نازل شما بر اختیارتانصاحب جانب از كه دستورهايى بهترين
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ها است پس و این فرمانی برای تمامی عبادت ؛ «كنيد پيروى است،
نباید در آن شتاب کرده و به خاطر سازش با نفس خویش و آسایش و 

زیرا دنیا سرای عمل و گذر و  ،تنبلی در آن کوتاهی و کم رسی کنیم
بهشت سرای پاداش و ماندن است؛ و این جز با توفیق الله سبحان به 

که ما را به  کنیمعالی التماس پس از الله سبحانه و ت ،آیددست نمی
 پسندد و بدان راضی است موفق بگرداند.آنچه می
طر ایم به شکل کامل ادا کنیم، به خابه خاطر آنچه که نتوانسته سوم:

عذر شرعی مانند جهل و فراموشی و غیره، اندوهگین شویم و بسیار 
 لله بااکه  استغفار کرده و از الله درخواست کنیم آن را از ما بپذیرد شاید

بزرگواری و بخشش و احسان خویش این کوتاهی ما را پر کند و در 
ز رد و ا حالی از حج بازگردیم که به پذیرفته شدن کردارمان امیدوار بوده

 باشیم.شدن یا کاستی در آن در هراس می
ر و ظاه روشدر اینجا به بیان نوع اول از کامل کردن حج از لحاظ 

پردازیم و آن درک اهداف حج و محقق ساختن آن است پس می
 گوییم:می

های بزرگی که اعمال حج به فواید و حکمت اهداف حج یعنی:
 خاطر آن مشروع گشته است.

ندگی برای الله عزوجل اجرای ب» ترین هدف از اهداف حج :بزرگ
 .«است

ِ ﴿رموده: و این کار با اجرای فرمان خداوند متعال است که ف  َوّلِلَّ

 بر و» [٩٧ :عمران لآ] ﴾يٗل َسبِ  إِلَۡيهِ  ٱۡستََطاعَ  َمنِ  ٱۡلبَۡيتِ  ِحجُّ  ٱلنَّاِس  َعلَى
 خدا،[ عبادت] براى دارد، رفتن توان هركه است[ واجب] مردم

 .«كند خانه آن) ( آهنگ
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ای باید درک کرده و هیچ کس از جهل به این هدف را هر حج کننده
 آن معذور نیست.

این هدف بزرگ که همان اجرا و محقق ساختن بندگی برای الله 
محقق  ،عزوجل است جز با اهداف بزرگ دیگری که از اجزای آن است

شود، مانند محبت به الله سبحانه و بزرگداشت وی و امید داشتن نمی
 خی ازترس از وی و توکل بر او بازگشت به سوی او؛ و اینها بر و به او

مال حج به خاطر آن مشروع گشته و فراگیری و اهدافی است که اع
فهم و تالش برای درک و اجرای آن برای مردم مشروع شده است در 

 حالی که در درک آنها متفاوتند.
کننده واجب نیست که به جزئیات این اهداف احاطه داشته بر حج

نزد  ها را بداند و اجرا کند پاداش و جایگاه اوباشد ولی هرچه بیشتر آن
 الله سبحانه و تعالی باالتر است.

حجاج از نظر اجر و پاداش بر اساس فهم و درکشان  و جایگاه
 لۡ قُ ﴿ نسبت به آنها متفاوت خواهد شد چنانکه خداوند متعال فرموده:

لُوا  أُ  تَذَكَّرُ يَ  َماإِنَّ  وَن  يَۡعلَمُ  َل  َوٱلَِّذينَ  يَۡعلَُمونَ  ٱلَِّذينَ  يَۡستَِوي َهلۡ  بِ  و   ﴾ٱۡۡلَۡلبََٰ
 با نِخردمندا تنها يكسانند؟ جاهالن با دانش اهل آيا: بگو» [٩: الزمر]

 .«پذيرندمى پند خلوص
خواهیم به آرامی گذری بر برخی از اهداف حج داشته و در اینجا می

 مان ور ایدر آن تفکر و اندیشه کنیم و امیدواریم که الله بوسیلٔه آنها ب
 وا بیافزاید همانگونه که از او اخالص تسلیم بودن و کردار نیک م

توفیق و پایداری بر آنچه دوست داشته و خوشنود است را درخواست 
ب ِ  َوقُل﴿یم کنمی  دانش بر وردگارا،پر :بگو و»[ ١١٤: طه] ﴾ِعۡلٗما ِزۡدنِي رَّ
 .«بيفزاى من
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و  است ترین هدف حج اجرای بندگی الله عزوجلگفتیم که بزرگ
 این هدف دارای اجزای بزرگی است که هر کدم از آن هدفی از اهداف

تر اینکه چگونه اعمال حج حج است. این اهداف چیست؟ و سؤال مهم
 سازد؟این اهداف را محقق می

کنیم با یاری الله عزوجل آن را و این چیزی است که تالش می
 توضیح دهیم.

 و تعالیبه دست آوردن محبت الله سبحانه  هدف اول:
نُكُ وَ  ُكمۡ َوأَۡبنَا ؤُ  مۡ َءابَا ُؤكُ  َكانَ  إِن قُلۡ ﴿ فرماید:خداوند متعال می  مۡ إِۡخَوَٰ

ُجُكمۡ  ل   َوَعِشيَرتُُكمۡ  َوأَۡزَوَٰ َرة  َوتِ  اٱۡقتََرۡفتُُموهَ  َوأَۡمَوَٰ ِكنُ  َكَسادََها تَۡخَشۡونَ  َجَٰ  َوَمَسَٰ

نَ  إِلَۡيُكم أََحبَّ  تَۡرَضۡونََها   ِ  م ِ  َحتَّىَٰ  تََربَُّصوا  فَ  ِبيِلهِۦسَ  ِفي ِجَهاد  وَ  وِلهِۦَوَرسُ  ٱّللَّ

ُ  يَۡأتِيَ  ُ  بِأَۡمِرِهۦ   ٱّللَّ سِ  ٱۡلقَۡومَ  يَۡهِدي َل  َوٱّللَّ   .[٢٤: بةالتو] ﴾٢٤ ِقينَ ٱۡلفََٰ
 و خويشان و همسران و برادران و فرزندان و پدران اگر: بگو»

 و داريد ترس اشرونقى بى از كه تجارتى و ايدآورده چنگ به كه اموالى
 در تالش و رسولش و خدا از شما نظر در شما، عالقه مورد هاىخانه

 فرمان خدا تا باشيد راه به چشم است، ترداشتنى دوست راهش،
 .«كرد نخواهد هدايت را منحرفان خدا و آورد؛[ ميان در] را خويش

 برادر و خواهر حج کننده:
که از هر به جای آوری مگر این را توانی حجبیاندیش که تو نمی

توانی حج کنی مگر اینکه سرزمین ات جدا شوی، نمیمحبوبی در زندگی
و وطنی که آن را دوست داری و بدان منسوب هستی را رها کنی و 

ای که در آن ساکن هستی و شهری همسر دلسوز و کودکان دلبند و خانه
ای که به آن قبیلهرعه و ماشین و ای و شغل و مزکه در آن رشد یافته

 منسوب هستی را ترک کنی.
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دانی آیا کنی در حالی که نمیتمام این امور دوست داشتنی را رها می
ها را گردی یا نه و هنگامی که این دوست داشتنیدوباره نزدشان باز می

آب و هوا و  رها کرده و به سوی سرزمینی حاصلخیز و سرسبز و خوش
کشت و زرع و بسیار گرم سرزمینی بی روی بلکه بهمحل سیاحت نمی

 و شلوغ خواهی رفت.
اگر با محبوبانت به آنجا بروی باید به خاطر به دست آوردن 

 اخالص و محبت خالصانه برای الله عزوجل آنها را رها کنی.
های گرانبها و عطرهای خوشبو همراه تو اگر همسر مهربان و لباس

 شوند.حرام می هستند، همین که احرام بستی همگی برایت
های بزرگ دیگری هستند مانند مسجد الحرام در مکه محبوب حتی

؛ حرم و کعبٔه مشرفه و حجر األسود و مقام ابراهیم و چاه زمزم و زمین
 اند.تمام اینها دوست داشتنی و محبوب
آزمایش و امتحان بنده  الله اعلم ـ و شاید یکی از اهداف در اینجا ـ

تر از این امور دوست داشتنی است زد وی محبوباست، که اگر الله ن
 رمانو حتی از زمین حرم نیز به خاطر تسلیم ف باید همگی را رها کرده

و حکم الله سبحان شدن خارج شود و در روزهای حج به عرفه ـ که 
خارج از حدود حرم است ـ برود، آنجایی که زمینش از هر محبوبی 

و  ماند،بحانه و تعالی نمیخالی است پس محبوبی جز الله یکتا س
تر از تمام بیانگر این است که الله سبحانه و تعالی نزد وی محبوب

اینهاست و این نشانٔه صدق و محبت خالصانه نسبت به الله عزوجل 
 در گفتار و کردار است.
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آیا در منابع صحیح ثابت شده که پاها و بدن مبارک و  پرسش:
ه وسلم ـ زمین عرفه را لمس کرد پاک پیامبر ـ صلی الله علیه وآله

 باشد؟
در بسیاری از مصادر و منابع صحیح که روش حج پیامبر ـ صلی 

اند جستجو کردم ولی را با جزئیات گردآوری کرده الله علیه وآله وسلم ـ
ای را که نشان دهد بدن شریف پیامبر ـ صلی الله هیچ دلیل یا قرینه

 داشته است را نیافتم بلکه علیه وآله وسلم ـ با زمین عرفه تماس
 ها بیانگر این است که عدم تماس بدن پیامبر ـ صلی الله علیهّقرینه

او  عرفه هدفمند بوده است و حکمی تعبدی ویژٔه زمینوآله وسلم ـ با 
هایی است که خداوند متعال در اثنای ّها فرمانباشد و از این نشانهمی

به عرفه به وی داده که ـم صلی الله علیه وآله وسلحرکت پیامبر ـ
 شایستگی تفکر و اندیشه را دارد.

صلی الله علیه وآله وسلم ـ فرمان اش ـخداوند متعال به فرستاده
چند متر قبل از آن بایستد  ،دهد که پیش از رسیدن به مرز عرفهمی

بخورد و بیاشامد و استراحت  عرفه، خارج از پس یعنی در وادی عرنه،
، سپس هنگامی که خورشید زوال کرد پیامبر ـ یردنموده و وضو بگ

فرمان داد که رضوان الله علیهم ـبه یارانش ـصلی الله علیه وآله وسلم ـ
یک یا دو متر وارد زمین عرفه شوند و خودش یک یا دومتر در خارج 

خواند در حالی که باز عرفه ایستاده و خطبه خوانده و برایشان نماز 
و  سپس هنگامی که خطبهیارانش درون عرفه،خارج از عرفه بود و 

سوار شترش شد که خارج از عرفه  در حالی ،نمازش را به پایان رساند
بود سپس با شترش وارد عرفه شد و تا زمانی که خورشید غروب کرد 
از شترش پایین نیامد چنانکه بسیاری از نصوص صراحتا این را 
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پاهای شریفش هرگز  گویند، پس در حالی از عرفه خارج شد کهمی
زمین عرفه را در حجة الوداع لمس نکرد، و این امری از الله سبحان به 

 وی و ویژٔه او بود. والله اعلم.
در  پرسش: چرا پاهای مبارک پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ

 حجة الوداع زمین عرفه را لمس نکرد؟
ر د هه وسلم ـ نزمعلوم است که قطعا رسول الله ـ صلی الله علیه وآل

 مؤمنی محبوب است، و آثار او نیز محبوب است بلکه مردم بسیار در
 هیچ جستجوی آن هستند و یقینا الله اراده نمود که در زمین عرفه اثر

صلی  آثار رسول الله ـ ،محبوبی غیر از خودش نباشد حتی اگر آن اثر
 باشد. الله علیه وآله وسلم ـ

ری از والله اعلم ـ این باشد که اگر اث مر ـبنابراین شاید حکمت این ا
د شاید ماندر عرفه باقی می لم ـصلی الله علیه وآله وسرسول الله ـ

 ر آنبرخی از مردم به آن دلبستگی یافته و به جای محبت الله متعال د
ها به جای محبت پروردگار سبحان به روز بزرگ مشغولش شده و قلب

 شود.محبت بنده متوجه می
که بشریت به  یدانیم بیشترین سببٔچرا که نه!! در حالی که می و

 اند افراط در محبت به نیکوکاران و آثار آنها است.شده خاطرش گمراه
د علیه السالم ـ در زمین به وجو آیا اولین شرکی که در زمان نوح ـ

 آمد سبب آن افراط در محبت به نیکوکاران و آثار آن نبود؟!!
 علیه السالم ـ گمراه ه خاطر افراط در محبت عیسی ـآیا مسیحیان ب

 نشدند؟
همچین روافض، آیا به خاطر غلو و افراط در محبت علی و حسین 

 تند؟!!گمراه نگش ،و دیگران رضوان الله علیهم ـ ـ
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 دوست داشتند پس به همین خاطر آنها را آنها همانند محبت الله
 هالک شدند.

ثری حاجیان اراده نمود که در برابرشان اپس خداوند اینگونه برای 
آن  از محبوبی جز الله سبحانه و تعالی نباشد تا مبادا دلهایشان به

 مشغول شود.
شود به این صورت که گاه انسان در محبتش به الله آزمایش می

شود در حالی که بسیار به آن امری دوست داشتنی بر وی عرضه می
 زمایشآآن باز داشته و برای امتحان و نیازمند است ولی الله او را از 

تر گرداند تا آشکار شود که آیا الله نزدش محبوبآن را بر وی حرام می
 واست یا آن محبوب؛ صحابه ـ رضوان الله علیهم ـ در زمان گرسنگی 

 الله به شکار ،بندند و همینکه وارد احرام شدندفقر احرام به حج می
زیدک شود پس الف عادتش به آنها ندهد که بر خمحبوبشان فرمان می

شود چنانکه الله متعال آزمایش و امتحانی برای آنها می ،آن شکارِ
ُ  لَُونَُّكمُ لَيَبۡ  َءاَمنُوا   ٱلَِّذينَ  يََٰ أَيَُّها﴿فرماید: می نَ  َشۡيء  بِ  ٱّللَّ ۡيدِ  م ِ  ۡيِديُكمۡ أَ  تَنَالُهُۥ   ٱلصَّ

ُ  ِليَۡعلَمَ  َوِرَماُحُكمۡ   ﴾ِليم  أَ  َعذَاب   فَلَهُۥ ِلكَ ذََٰ  بَۡعدَ  ىَٰ ۡعتَدَ ٱ فََمنِ  بِٱۡلغَۡيِب   فُهُۥيََخا َمن ٱّللَّ
 هب[ احرام حال در] را شما خدا آوردگان، ايمان اى» [٩٤: دةالمائ]

 چه بداند تا آزمايد،مى شماست تيررس و شما دسترس در كه شكارى
 زتجاو اين، از بعد هركه و ترسد؛مى او[ نافرمانى] از خلوت در كسى
 .«دارد[ انتظار در] دردناك عذابى كند،

رضی الله عنهم ـ توحید محبت را چه باشکوه به  پس صحابه ـ
با  گذارند آنگاه که این شکار را به خاطر بندگی الله سبحان ونمایش می

آنکه هیچ مراقب و مسئولی کنند بیوجود نیاز شدیدشان به آن رها می
 باشد.جز الله بر آنها نظارت داشته 
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ها بسیار و آزمایش محبت هنگام طواف و سنگ زدن به ستون
ش لهای حالّشود، پس از آنکه شخص حج کننده از محبوبسخت می

کشد امتحان با مانند همسر و خوشبویی و شکار دست می
رسد و آن امتحان مردان هایی که در اصل حرام هستند فرا میمحبوب

 ست.با زنان و زنان با مردان نامحرم ا
ها به زنان و برخی به مردان شد برخی از ستونبا وجود اینکه می

ها یک روز برای یافت و طواف و سنگ زدن به ستوناختصاص می
شد یا اینکه زنان از طواف مردان و روزی دیگر برای زنان مشخص می

زدن یا اینکه سنگ ،ردانمشدند به خاطر وجود معاف میو سنگ زدن 
 .به جای ستونی کوچک تا اینکه مردم تجمع نکنند به کوهی بزرگ بود

طواف و سنگ زدن را به همان صورت  اما شرع ـ والله اعلم ـ
ها در همیشگی باقی گذاشت و چه بسا ازدحام سبب شود که زن

های تنگ به مردها نزدیک شوند تا اینکه امتحان و آزمایش مکان
 ها؟ّزن تر است یاکامل شود که آیا الله نزد شما محبوب

بینی که مؤمن راستین که محبت الله دلش را مشغول پس می
خودداری و  ،ساخته با وجود ازدحام شدید و نبود مراقبی از میان بشر

کند تنها به خاطر اینکه تواند از الله پروا میپرهیز کرده و تا جایی که می
یم ـ علیه ابراه ،آوردترین است و بویژه که به یاد میالله نزد وی محبوب

ها ّدرجٔه خلیل بودن را زمانی به دست آورد که در مکان ستون السالم ـ
در مورد پسرش اسماعیل ـ علیه السالم ـ آزمایش شد و پس از اینکه 

پس از اینکه فرزند دار شد با  ههای دراز با عقیم بودن آزمایش شدّسال
و به  هآب و علف امتحان شدرها کردن او و مادرش در سرزمینی بی

تر شده و فرمان داده شد به شام سفر نمود سپس امتحان او سخت
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سویشان بازگردد سپس پس از شادمانی از دیدار تنها پسرش فرمان 
ها آمده تا امر الله داده شد تا او را ذبح کند پس به مکان این ستون

آید تا وی را برای دست اجرا کند پس سه بار شیطان نزد او می
ین کار وسوسه کند ولی از ابراهیم جز پاسخی محکم و برداشتن از ا

تر پرتاب سنگ و تکرار الله اکبر و اینکه الله از هر محبوبی بزرگ
 کند ... الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.است، دریافت نمی

 چرا مکه در سرزمینی ناحاصلخیز است؟ پرسش:
 د نیت نزداگر حج به سرزمینی حاصلخیر و سرسبز و پر آب بود شای

شد که آیا به خاطر عبادتی خالصانه به برخی از حجاج دچار مشکل می
های طبیعت ها و زیباییاند یا هدفشان جویبارها و سرسبزیحج آمده

 بوده است؟
دو  کرمهمدر اینجا حکمتی دیگر وجود دارد ـ والله اعلم ـ .. اگر مکٔه 

 ویژگی داشت:
 اینکه دلها به سویش تمایل دارند اول:
 اینکه سرسبز بوده و دارای جویبارها است چه بسا مردم به دوم:

 گذاشتند.سویش هجوم آورده و فرصتی برای دیگران باقی نمی
ده ولی از رحمت الله این است که دلهایی هوای آن را کرده سپس آم

پس یابند که خالی از سختی نیست و آنجا را سرزمینی خشک می
عبادتشان را به جای آورده سپس بار سفر بسته و مجال را برای 

 کنند.دیگران باز می
 م:گوی، میمحقق ساختن توحید محبت و در پایان سخنم دربارٔه

پذیرد که محبتش در دل بنده با هیچ همانا الله سبحانه و تعالی نمی»
بت محبت مخلوق بیشتر از مح کهمحبوبی برابر باشد چه رسد به این
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 و این توحید محبت است.« الله سبحان باشد
پس هرگاه این هدف بزرگ را دریافتی دعایت در حج اجرای این 
 هدف و لوازمش و از بین بردن موانع آن باشد پس اگر تو را اجابت

 نمود گوارایت باد.

 بزرگداشت الله عزوجل هدف دوم:
ِلَك  ﴿ فرماید:خداوند متعال می مۡ  َوَمن ذََٰ ِ  عََٰ ئِرَ شَ  يُعَظ ِ  ۡقَوىتَ  ِمن نََّهافَإِ  ٱّللَّ

[ دین] سمبلهاى هرکه و است این[ خدا حكم]» [٣٢: الحج] ﴾٣٢ ٱۡلقُلُوبِ 
 .«دلهاست تقوای نشانه ،شمارد محترم و بزرگ را خدا

نیازی شعائر و مشعر: هر چیزی است که نمادی از عظمت الله و بی
 در زمین مزدلفه به امرها باشد و این او و خواری و نیازمندی آفریده

اش ها در برابر بزرگیشود، پاک و منزه است آنکه گردنوضوح دیده می
نهند. کسی که میان وضعیت حجاج در منی و عرفه و سر فرو می

ای بکند تفاوت دقیقی را میان آنها وضعیتشان در مزدلفه مقایسه
و  کند. تفاوت طبقات حجاج از نظر فقر و ثروت در منیمشاهده می

های سواریشان به شکلی آشکار عرفه از چادرها و غذا و وسیله
بینی که فقیر در گوشٔه راه مشخص است. مثال در منی و عرفه می

 کند.نشسته است و چادر و شکل و وسایل ثروتمند جلب نظر می
نیازی و غنای حتی ممکن است حجاج در آنجا به جای توجه به بی

ت جای عظمت الله به بزرگداشبهند و الله مشغول به ثروت مخلوق شو
کنند مخلوقین توجه کنند تا جایی که برخی از دلهای غافل فراموش می

 که العظیم کیست؟!!!
و اینجاست که والله اعلم ـ احکام مزدلفه مشروع گشته تا تمامی 

هایی که از نظر ثروت و عظمت در میان حجاج وجود دارد را از تفاوت
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ر مزدلفه هیچ نشانی از عظمت و توانگری باقی بین ببرد تا اینکه د
 يََٰ أَيَُّها﴿ فرماید:نیازی الله یکتا. خداوند متعال مینماند جز عظمت و بی

ِ   ِإلَى ٱۡلفُقََرا ءُ  أَنتُمُ  ٱلنَّاسُ  ُ  ٱّللَّ  مردم، اى» [١٥: فاطر] ﴾ٱۡلَحِميدُ  ٱۡلغَنِيُّ  ُهوَ  َوٱّللَّ
 شايسته و نياز بى كه خداست[ تنها] و خداييد؛ نيازمند همه شما

 .«است ستايش
های یابی که تمامی نشانهاگر در احکام مزدلفه بیاندیشی در می

 کند.ثروت و بزرگی را از آنها دور می
هایی ندارد که ظاهرشان ّدر آنجا نیازی به خیمه سپری کردن شب

اس بدون لب مانندی که حجاج در آنجا میتتفاوت است و چند ساعم
زینت است پس نیازی به چمدان و سایلی که بیانگر ثروت و بزرگی 
برخی دیگر باشد نیست و این سبب شده که همگی در مزدلفه مانند 

 ای تناول کنند.فقرا بر زمینی خالی بخوابند و چه بسا غذای فقیرانه
های ّهای درازی در برابر سرویسبینی که در صفبلکه آنها را می

ر کنار سیاه، و دبا ثروتمند، سفید  همراهاند، فقیر تی ایستادهبهداش
 ،های ثروتگر فقر و ضعف است به دور از نشانههایشان نمایانلباس

بینند درک کنند های مزدلفه را میتا اینکه همگی در حالی که این منظره
عظیمی که دارای عظمت مطلق باشد نیست جز الله که یکتا که .. 

 است!!

 امیدواری به الله عزوجل سوم:هدف 
ئِكَ ﴿ فرماید:خداوند متعال می

لََٰ   َرب ِِهمُ  إِلَىَٰ  يَۡبتَغُونَ  يَۡدُعونَ  ٱلَِّذينَ  أُو 

 َكانَ  َرب ِكَ  َعذَابَ  إِنَّ  َعذَابَهُۥ    َويََخافُونَ  َرۡحَمتَهُۥ َويَۡرُجونَ  أَۡقَربُ  أَيُُّهمۡ  ٱۡلَوِسيلَةَ 

[ نيايش به] را آنان[ زدگان شرك] كه افرادى» [٥٧: االسراء] ﴾اَمۡحذُوٗر 
 تا جويند،مى اختیارشانصاحب به[ تقرّب] وسیلٔه خود خوانند،مى
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 از ترسان و خدا رحمت به اميدوار و مقرّبترند يك كدام[ شود مشخّص]
  .«است حذركردنى اختیارتصاحب عذاب كه هستند؛ او عذاب

ویژه ها و بهسکونتروش اجرای اعمال حج سبب شده که محل 
 ای باشد که افراد در کنار یکدیگر باشند، افرادی کهچادرها به گونه

و  امیدوارند و افرادی به آنها چشم امید بسته شده است، ثروتمندان
به شکلی که به  ،فقرا، صاحب منصبان و ضعیفان، رؤسا و مرئوسان

فه و مزدلفه افتند و این نزدیکی در عرندرت در زندگی عادی اتفاق می
 خورد. بیشتر به چشم می

بیند که اما کسی که در احوال حاجیان در این اماکن بیاندیشد می
اند که همگی از امید به مخلوق منصرف گشته و به کسی امید بسته

شمار است و هیچ چیزی در هایش بیهایش فنا ناپذیر و نعمتّگنجینه
های زاری و التماس را سازد؛ دستزمین و آسمان او را ناتوان نمی

اند، ثروتمند و فقیر، پزشک شکل و یک حالت به سویش بلند کردهیک
و همگی خواری و نیاز و فروتنی خویش را در درگاهش به  و بیمار،

اند تا همگی اعتراف کنند که هیچ منبع امیدی نیست نمایش گذاشته
 جز الله یکتا سبحانه و تعالی. 
 ..حید امید به پروردگار جهانیان است .. و این خالص بودن در تو

 
 

 به نمایش گذاشتن ترس از الله متعال هدف چهارم:
قُلُوبُُهمۡ  َءاتَوا   َما   يُۡؤتُونَ  َوٱلَِّذينَ ﴿ فرماید:خداوند متعال می  أَنَُّهمۡ  َوِجلَة   وَّ

ِجعُونَ  َرب ِِهمۡ  إِلَىَٰ  ئِكَ  ٦٠ َرَٰ
لََٰ  ِرُعونَ  أُو  تِ  فِي يَُسَٰ بِقُونَ  لََها َوُهمۡ  ٱۡلَخۡيَرَٰ  ﴾َسَٰ

 كه بخشندمى حالى در بخشندمى آنچه كه آنان و» [٦١ ،٦٠: المؤمنون]
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 بازمى اختیارشانصاحب پيشگاه به[ محاسبه براى] اينكه از دلهاشان
 بدان و ورزندمى شتاب ها نيكويى در اينان است، هراسان گردند

 .«گيرندمى سبقت
واقعیت نظاره کرده و تاریخ را کسی که در نصوص بنگرد و در 

یابد که ارتباط محکمی میان مراسم حج و اظهار ترس بخواند در می
 وجود دارد، ارتباطی که نزدیک است به حد التزام برسد.

آشکار  ،اقعیتو -٣ ،سنت -٢ ،رآنق -١این از خالل اندیشیدن در 
 شودمی

 قرآن: :اول
 بیندیش!!برادر و خواهر حج کننده: سورٔه حج را بخوان سپس 

یابی که این سوره به شکلی بسیار ترسناک آغاز گشته بلکه در می
گذرد چنانکه خداوند متعال ترین ترسی است که بر بشر میسخت

  فرموده:
 تََرۡونََها يَۡومَ  ١ م  َعِظي ۡيء  شَ  اَعةِ ٱلسَّ  ةَ َزۡلَزلَ  إِنَّ  َربَُّكۡم   ٱتَّقُوا   ٱلنَّاسُ  يََٰ أَيَُّها﴿

ا   ُمۡرِضعَة   ُكلُّ  تَۡذَهلُ   ىَوتَرَ  لََهاَحمۡ  ل  َحمۡ  اتِ ذَ  ُكلُّ  َوتََضعُ  أَۡرَضعَۡت  َعمَّ

َرىَٰ  ٱلنَّاسَ  َرىَٰ  ُهم َوَما ُسَكَٰ ِكنَّ  بُِسَكَٰ ِ ٱ َعذَابَ  َولََٰ  اى»[ 2-1: الحج] ﴾ِديد  شَ  ّللَّ
 اىديدهپ رستاخيز زلزله كه كنيد، پروا پروردگارتان[ نافرمانى] از مردم،
 دكىكو از شیرده مادر هر ،كنيد مشاهده را رستاخيز روزىكه. بزرگ است

 و فرونهد خويش بار باردارى زن هر شود و غافل ،دهدمى[ ش]شير كه
 عذاب ولى نيستند، مست كه حالى در كنى،مى مست تصوّر را مردم

 .«[حيرانند و متوحّش آن تصوّر از و] است شديد كه خداست
پس نظرت  گوید،ای است که از اهداف حج سخن میاین آغاز سوره
 وجود دارد؟؟ ای میان حج و ترسچیست آیا رابطه

 سپس در سنت نبوی بیاندیش:
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صلی الله علیه وآله وسلم ـ حج را جهاد نامیده یابی که پیامبر ـدر می
َرةُ وَ  َحجُّ ال   فِيِه، تَالَ قِ  َل  ِجَهاد   َعلَي ِهنَّ »فرماید: و به زنان چنین می  «ال عُم 

به روایت  )بر آنها جهادی واجب است که جنگ ندارد، حج و عمره (
 امام احمد و ابن ماجه با سند صحیح
 مگر جهاد همنشین ترس نیست؟!

ه سپس بنگر که چگونه ترس، با تالش پیامبر ـ صلی الله علیه وآل
 در سال حدیبیه ارتباطو یارانش در رسیدن به سرزمین حرم وسلم ـ 

 دارد.
را  قریش سد راه مسلمان شده و آنان را از عمره بازداشتند و مردم

 ،نگ پیمان بستندبه جنگ فراخواندند و مسلمانان زیر درخت برای ج
سپس صلح کردند که عمره در سال آینده باشد و مسلمانان شرط 

نت ترس خیاگذاشتند که هنگام احرام شمشیر به همراه داشته باشند از 
 قریش، بنابراین عمره همراه با ترس بود.

 از واقعیت:مثال 
لم ه وساز دوران پیامبر ـ صلی الله علیه وآل ،کسی که در حج بیندیشد

ها جدای از ها و قرنیابد که حج با گذشت سالـ تا به امروز در می
 ترس نبوده است.

تمام شد طولی نکشید تا اینکه  ،پس از اینکه ترس از قریش
شد در طول سیزده قرن هایی که به مکه منتهی میراهزنان در اغلب راه

ز رود مفقود و آنکه از مکه باانتشار یافتند که گویا آنکه به مکه می
 گردد متولد شده است.می

و هنگامی که مردم برای حل مشکل راهزنان همکاری کرده و این 
ها ایجاد شد و این ترس سوزی در خیمهآتش ترس برطرف شد ترس از
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سوزی م برای حل مشکل آتشدهای درازی با حج همراه بود و مرسال
 .کردندتالش می

پس از آن ترس از تظاهرات و سپس انفجارها سپس جمرات، 
ستن بمروز مردم برای و تا به ا ،مرغیسپس آنفوالنزای  ،هاسپس سیل

 .ینکه دری جدید از ترس گشوده شدتالش نکردند مگر ا دروازٔه ترسی
ج گرفته باشد یم به حمیابی که تصکسی را نمی کنونتا جایی که تا 

مگر اینکه در دلش احساس ترس وجود دارد، از ابتدای نیتش و تا 
 اش.زمان بازگشت به سوی خانواده

 به نظر شما این همراهی میان حج و ترس چه حکمتی دارد؟؟
 للهاین باشد که عبادت ترس از االله اعلم ـشاید هدف از این امر ـ و

 بدن از ادعای زبانی به اجرای آن با دل و اعضای ه و تعالی ـسبحان ـ
 باشد.

 چگونه؟؟
رود بپرسی: مگر اگر از هر یک از اشخاصی که برای حج می

ای؟ آنچه گذشته اتفاق افتاد را نشنیده سال حوادث ترسناکی که در حج
ر کشته شدند؟ مگر از احتماالت ترسناکی که دبه سببش مردم بسیاری 

احتماالت گوناگون؟ حتما  ،با خبر نیستیحج امسال وجود دارد 
 گوید: بله.می

ها چه چیزی سبب شده به حج اگر بگویی: پس با وجود این نگرانی
 بروی؟

یابی: ترس من از تهدید خداوند در حق کسی پاسخ را اینگونه درمی
 ها است.تر از تمامی این ترسج نکند بزرگکه با وجود توانایی ح
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و این هدفی از اهداف بزرگ حج یعنی محقق ساختن توحید ترس 
 از الله پروردگار جهانیان است.

 
 
 
 

 توکل بر الله عزوجل هدف پنجم:
قَۡومِ  ُموَسىَٰ  َوقَالَ ﴿ فرماید:خداوند متعال می ِ بِ  َمنتُمَءا ُكنتُمۡ  نإِ  يََٰ  ٱّللَّ

ا   فَعَلَۡيهِ  ۡسِلِمينَ  ُكنتُم ِإن تََوكَّلُو  ِ  َعلَى ا  فَقَالُو ٨٤ مُّ  ۡتنَةٗ فِ  ۡجعَۡلنَاتَ  َل  نَاَربَّ  تََوكَّۡلنَا ٱّللَّ

ۡلقَۡومِ  ِلِمينَ  ل ِ
  .[٨٥-٨٤: يونس] ﴾ٱلظََّٰ

 او تسليم و ايدآورده ايمان خدا به اگر من، قوم اى: گفت موسى»
 تنها: دگفتن. كنيد توكّل خدا به فقط[ و نهراسيد فرعون فتنه از] هستيد،

 تمگرانس فتنه دستخوش را ما اختیارا،صاحب داريم؛ توكّل خدا بر
 .«مگردان

 برادر و خواهر مسلمان:
هنگامی که تو در کشورت و میان خویشاوندانت هستی و در 

ا حسابی یبیل ت به سر برده و چه بسا صاحب اتومات در امنیخانه
ه ست کابسیار ساده کند بانکی هستی که خیالت را از آینده آسوده می

و تبه الله توکل داری ولی حقیقت این است که معلوم نیست  ادعا کنی
 این اسباب؟؟!! به به الله توکل داری یا واقعاً

کننده تنها به الله ولی حج دلیلی آشکار بر این است که شخص حج
 اما چگونه؟؟ توکل کرده است.
اندیشی و ای قرار دارد میو اینکه در دره نٰیجایگاه مِبه هنگامی که 
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و در گوشه کنار  ازدحام های پردر حالت حاجیان در حالی که در خیمه
پرستی آیا کنی سپس از آنها میتفکر می ،های این دره قرار دارندراه

 احتمال به وجود آمدن خطرهای گوناگون در این حالت وجود ندارد؟
ن اگر خدای ناکرده سیل شدیدی رخ دهد آیا احتمال آن نیست که ای

 خود ببرد؟ ها و افراد درونش را باخیمه
ها توان اگر صاعقه و تگرگ شدیدی رخ دهد آیا سقف این خیمه

 از حجاج را دارد؟محافظت 
ن آاگر بیماری واگیرداری انتشار یابد، آیا امکانات برای درمان 

 کافی است؟
های از پیش تعیین شده بخواهند به حجاج اگر تبهکاران با نقشه

 ضرر برسانند آیا عموم حجاج وسایل الزم برای دفاع از خود را به
 همراه دارند؟

ز کشورت به ادن پرسی که در راه آمهنگامی که از حاجی می
آیا احتمال خطرات گوناگون مانند  ،سرزمین حج و بازگشتت به آن

ها و حوادث رانندگی وجود ندارد سقوط هواپیما و غرق شدن کشتی
 دهند؟چنانکه پیوسته رخ می

پرسی پاسخ : بله هنگامی که از حج کننده دربارٔه تمامی اینها می
وجود دارد و امکانات ها ات و ترساحتمال تمامی این خطر است،

مار شبشر در برابر بخشی از خطراتی که الله اراده کرده باشد هیچ به 
 رود.می

کل و زمانی که سؤال دیگری از او بپرسی: بنابراین بر چه چیزی تو
 ای؟ اعتمادت بر کیست؟کرده

 ایم.پاسخ تمامی حجاج یکی است: ما بر الله یکتا و پاک توکل کرده
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 بازگشت به سوی الله عزوجلتوبه و  هدف ششم:
ا  ﴿ فرماید:خداوند متعال می  أَن لِ قَبۡ  ِمن هُۥلَ  وا  َوأَۡسِلمُ  ُكمۡ َرب ِ  إِلَىَٰ  َوأَنِيبُو 

  .[٥٤: الزمر] ﴾٥٤ تُنَصُرونَ  َل  ثُمَّ  ٱۡلعَذَابُ  يَۡأتِيَُكمُ 
 هدرگا به نشويد، داده يارى و فرارسد شما بر عذاب آنكه از قبل»

 .«باشيد تسليم او برابر در و بازآييد خويش ارپروردگ
یکی از شروط حج داشتن قدرت و استطاعت مالی  از آنجایی که

دهند که از نظر مالی و جسمی است بیشتر حجاج را افرادی تشکیل می
 توانمند هستند.

و با وجود فراهم بودن قدرت مالی و جسمی و دیگر صفاتی که 
نی که حجاج در تمامی بینیازی صاحبانش دارد میاشاره به بی

ویژه در عرفه و محل طواف و باالی صفا و مروه، های حج بهجایگاه
اش همانند شخصی هراسان و ذلیل که به گناهش اعراف کرده و کوتاهی

شیمان پایستاده است، مانند کسی که از اشتباهاتش  ،کندرا اعالم می
داند و له میش برائت جسته و آن را از الیاست و از توان و نیروی خو

به بخشش و گذشت پروردگارش امید بسته است، به اینکه گذشته و 
 بپوشاند. واش را بخشیده غفلت و کوتاهی و سرپیچی

 و شاید این همان حقیقت بازگشت به سوی الله عزوجل باشد.
شود: این دلها به چه کسی روی در اینجا پرسشی مطرح می

 اند؟آورده
یافت ی از ثروتمندانشان درابشر یا وعدهآیا فرمانی از قدرتمندان 

هایشان نرم گشته و از ترس آنها اشک ریخته و اند که اینگونه دلکرده
 اند؟ هرگز ... ولی:هایشان است امید بستهبه آنچه در دست
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ه شت بشاید این ـ والله اعلم ـ همان اخالص و توحید در توبه و بازگ
 سوی پروردگار جهانیان باشد.

 خبات برای الله متعالو اِ تواضع :هدف هفتم
لِ ٱ َوَعِملُوا   َءاَمنُوا   ٱلَِّذينَ  إِنَّ ﴿ فرماید:خداوند متعال می تِ لصََّٰ  َحَٰ

ا   ئِكَ  َرب ِِهمۡ  إِلَىَٰ  َوأَۡخبَتُو 
لََٰ  بُ  أُو  ِلدُ  يَهافِ  مۡ هُ  نَِّة  ٱۡلجَ  أَۡصَحَٰ  [٢٣: هود] ﴾٢٣ ونَ َخَٰ

 به و اندکرده شایسته کارهای و اندآورده ایمان که کسانی بیگمان»
( انددهش فرمانش تسلیم و اندبرده کرنشش و) اندآرمیده خویش خدای

 .«مانندیم جاودانه آنجا در و بهشتیانند آنان
 ه بهیعنی تواضع و فروتنی در برابر الله عزوجل تا جایی ک خبات:اِ

ا اه بحد تسلیم شدن مطلق در برابر الله سبحانه و تعالی برسد، که همر
و  بندگی و اقرار به پروردگاری و عظمت الله و اعتراف به ضعف بنده

 باشد.نیازش به پروردگار می
 لفظ اخبات در سه جای قرآن آمده است:

حج  باشد که ذکر شد و دوتای دیگر در سورٔهیکی در سورٔه هود می
ُهُكمۡ ﴿ د:فرمایاست؛ خداوند متعال می ه   فَإِلََٰ رِ َوبَ  ِلُموا   أَسۡ  فَلَهُۥ   ِحد  َوَٰ  إِلََٰ  ش ِ

 پس نه،يگا است معبودى شما[ همه] دمعبو» [٣٤: الحج] ﴾٣٤ ٱۡلُمۡخبِتِينَ 
 «ده بشارت را خاشعان و باشيد؛ تسليم او برابر در

 ب ِكَ رَّ  ِمن َحقُّ ٱلۡ  هُ أَنَّ  ۡلِعۡلمَ ٱ أُوتُوا   ٱلَِّذينَ  َوِليَۡعلَمَ ﴿ فرماید:همچنین می

َ  َوإِنَّ  قُلُوبُُهۡم   لَهُۥ فَتُۡخبِتَ  بِهِۦ فَيُۡؤِمنُوا   ا  َءا لَِّذينَ ٱ ادِ لَهَ  ٱّللَّ ط   إِلَىَٰ  َمنُو   ِصَرَٰ

ۡستَِقيم    جودو با] دانش اهل كه بود اين هدف نيز و» [٥٤: الحج] ﴾مُّ
 است حقّى[ كالم] پيامبران گفتار كه دهند تشخيص[ شياطين القائات

 آن ابربر در قلبهاشان و بگروند آن به و تو اختیارصاحب جانب از
 .«راست است راه به راهنماى باورداران خدا گمانبى و گردد؛ فروتن
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 چرا دو تا از این سه مورد در سورٔه حج است؟
هایی ج یکی از عبادتبرای این است که مراسم ح الله اعلم ـ شاید ـ

ها تواضع و فروتنی بنده در برابر است که بیش از دیگر عبادت
ه بقید او را در برابر الله سبحانه و تعالی و تسلیم شدن بی پروردگار

 گذارد.نمایش می
 به عنوان مثال اگر از بیشتر حاجیان از حکمت شعائری که انجام

دهند مانند رفتن به عرفه یا شب ماندن در مزدلفه یا سنگ زدن به می
د دهنها یا دیگر اعمال حج که با اشتیاق و دقت کامل انجام میستون

بپرسی: برای چه این اعمال واجب شده؟ هدف از آنها چیست؟ و چرا 
 دهید؟انجامش می

 یابی: اینها فقط بندگی الله است و بس.پاسخ را اینگونه می
نی این به خاطر تواضع و تسلیم بودن بنده در برابر الله است. یع

و  کند فقط به خاطر اینکه الله او را فرمان دادهبنده تالش و کوشش می
اش نسبت به آن گشاده است در حالی که جزئیات حکمت از این سینه

بندگی الله  ،داند و همین برایش کافی است که این کارٔ کارها را نمی
 رساند.عزوجل است و او را به خوشنودی پروردگار سبحانه و تعالی می

داد از او در حالی که اگر مخلوق او را به این کار فرمان می
گفت: بهتر اینگونه کرد: چرا؟ یا اینکه میجدل می ویبا  پرسید ومی

 است! یا اینکه: قانع نشدم!
 است. پس پاک و منزه است آنکه دلها در برابرش فروتن گشته

چه زیبا  رضی الله عنه ـ و تواضع و تسلیم بودن عمر بن خطاب ـ
 به»گوید: است آنگاه که حجر األسود را مورد خطاب قرار داده و می

رسانی و دانم که تو سنگی هستی که سود و زیانی نمیخدا سوگند می
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کند صلی الله علیه وآله وسلم ـ تو را لمس میاگر ندیده بودم که پیامبر ـ
 (١۶٠۵صحیح بخاری )« کردمتو را لمس نمی

برخی از حج کنندگان در سرزمین خود در رفاه و آسایش به سر 
م رگان و ضعیفان و چه بسا دور از عموبه دور از فقرا و بیچا برند،می

ای دارند که مملو از خوشی و نعمت و مردم در قصر خویش زندگی
شوند آمده و با آرامش است. ولی هنگامی که به حج فراخوانده می

 انندضعیفان و بیچارگان اختالط کرده و چه بسا غذایشان را خورده و م
غی طواف و سعی و رمی با ه، و در شلوویژه در مزدلفبه خوابدمیآنها 

 آنها ایستاده و بوی نامطبوع و فشار و ازدحام را تحمل کند.
 پرسی: چه چیزی او را به انجام این کارها در حج واداراز خودت می

 داند؟های جزئی آن را نمیکرده در حالی که وی حکمت
 و سبب شده با ضعیفان جدا کردهچه چیزی او را از رفاه و خوشی 

 ان بیامیزد؟و بیچارگ
 یا بشری او را به این کار وادار کرده است؟آ

 رابرپاسخ: هرگز، این کار تنها به خاطر فروتنی و تسلیم بودن در ب
 الله پروردگار جهانیان است.

و شاید ـ الله اعلم ـ این از خالصانه بودن توحید اخبات برای الله 
 پروردگار جهانیان است.





 
 

 

 های مکه  مکرمهاز ویژگی

  فرماید:خداوند متعال از زبان ابراهیم ـ علیه السالم ـ می
بَّنَا  ﴿ يَّتِي ِمن أَۡسَكنتُ  إِن ِي   رَّ مِ  بَۡيتِكَ  ندَ عِ  ۡرع  زَ  ِذي رِ َغيۡ  بَِواد   ذُر ِ  ٱۡلُمَحرَّ

ةَ  ِليُِقيُموا   َربَّنَا لَوَٰ نَ  دَةٗ   ِأَفۡ  فَٱۡجعَلۡ  ٱلصَّ نَ  َوٱۡرُزۡقُهم مۡ إِلَۡيهِ  ِوي  تَهۡ  ِس ٱلنَّا م ِ  م ِ

تِ   يكى و همسر] من ،پروردگارا» [٣٧: براهيمإ] ﴾يَۡشُكُرونَ  لَعَلَُّهمۡ  ٱلثََّمَرَٰ
ات تهياف حُرمَت خانه كنار در كشت از تهى اىدرّه به را فرزندانم[ از

 را ممرد دلهايى از دارند؛ برپا نماز[ تو عبادت براى] تا امداده جاى
 .«ددارن سپاس كه بسا بده، روزيشان ثمرات همه از و ساز آنان متوجّه

و  فضایل آن آمده قطعاً آنکه تاریخ مکٔه مکرمه و نصوصی که دربارٔه
رسد یمحوادث و داستانهایی که در آن رخ داده را بخواند به این نتیجه 

شهرها و  ر داده که دیگرهایی قراکه خداوند برای این شهر ویژگی
 ها از آن برخوردار نیستند.سرزمین

خداوند برای آن احکامی قرار داده که دیگر شهرها شامل آن 
شود، این شهر حرم است و شکار و قطع درختان آن و برداشتن گم نمی

 شدٔه آن حرام است، و احکام فقهی دیگری که ویژٔه این شهر است.
وند دلهای مردم را به این است که خداهای دیگر این شهر از ویژگی

ر سویش متمایل نموده و در اجابت دعای ابراهیم ـ علیه السالم ـ د
 پیمانه و کیل آن برکت قرار داده است.

های آن این است که هر کس بخواهد در آنجا ستمی از دیگر ویژگی
ناک کند حتی اگر تنها ارادٔه آن را داشته باشد خداوند از عذاب درد

  :تعال فرموده استچشاند. خداوند مش به وی میخوی
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 چنینهم» [٢٥: الحج] ﴾يم  أَلِ  ذَاب  عَ  ِمنۡ  نُِّذۡقهُ  بُِظۡلم   بِإِۡلَحاِد   فِيهِ  يُِردۡ  َوَمن﴿
 آن در( و شوندمی خارج اعتدال حدّ از) ظلم به توسّل با که کسانی

 .«چشانیممی بدیشان دردناکی عذاب گردند،می خالف مرتکب سرزمین
 های علم نوشته شده است.ها مشهور بوده و در کتاباین ویژگی

ترین مکان نزد الله عزوجل شهری که محبوب ،ولی کسی که به مکه
 یابد که الله سبحانه ویژگی منحصر به فرد دیگریاست بیاندیشد در می

 در آن قرار داده است و آن ویژگی:
های اساسی مانند این است که الله سبحانه و تعالی در آن نعمت

بندگی  هایمقامنعمت هدایت و علم سودمند و کردار نیکو و حکمت و 
 ومانند مرتبٔه ایمان و احسان و شهادت و صدیقی و غیره را بیشتر 

 کند.عطا می انسان تر از دیگر شهرها بهسریع
ها را ها و منزلتنعمتو خداوند در آنجا دعای کسی که این 

کند؛ خداوند این اجابت می تردرخواست کند از دیگر شهرها سریع
تر و بیشتر عطا کند ولی در مکه سریعها را در هر شهری عطا مینعمت

 کند. والله اعلم.می
ر دم ـ مثالً الله سبحانه و تعالی به پیامبرش ابراهیم ـ علیه السال

ا مان و احسان و نبوت و رسالت را عطخارج از مکه مقام اسالم و ای
 خواست مقام خلیل بودن را که باالترین مقامولی هنگامی که می ،نمود

تر و سخت ،است عطا کند او را به مکه فراخواند و آنجا امتحان
تر بود پس مقام خلیل بودن را به وی عطا نمود. والله بزرگ ،بخشش

 اعلم.
پس  را ی الله علیه وآله وسلم ـصل و خداوند قلب پیامبرمان محمد ـ

سازد سپس پر میهای اساسی از امتحانات بزرگ در مکه با نعمت
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دهد مقام خلیل بودن را در مکه به وی عطا نموده سپس به او اجازه می
 به مدینه هجرت کند. والله اعلم.

ین به این خاطر، شاید یکی از اهداف حج این باشد که مسلمان به ا
یش بشود، جایی که کرم و عطای الله سبحانه و تعالی  مکان فراخوانده

ها به صورت فشرده در شود و عبادتاز اماکن دیگر در آن متجلی می
های ها و نعمتشود تا از این نعمتروزهای معدودی بر او فرض می

 دیگر بیش از انچه در شهر خویش عطا شده است بدو عطا شود.
 یاندیشد با التماس از اللهزمانی که حاجی به این ویژگی مکه ب

های اساسی و فرعی را بر او بیافزاید کند نعمتسبحان درخواست می
 و مقامش را در بندگی باال ببرد.

 م یاچه بسا الله در این سفر کوتاه دعایش را اجابت نموده و بر عل
 اش را باال ببرد و درحکمت یا تقوا و کردار نیکش بیافزاید یا درجه

 ومؤمن باز گردد، یا اینکه مؤمن آمده  ،ان آمده بودحالی که مسلم
 محسن بازگردد یا محسن آمده و صدیق باز گردد..

های اساسی این است که آن را به و سنت خداوند دربارٔه نعمت
ند ای از بندگانش نخواهد داد مگر اینکه او را آزمایش و امتحان کبنده

اق ز عرام ـ در مکه بیشتر و به همین دلیل امتحان ابراهیم ـ علیه السال
در مکه بسیار  صلی الله علیه وآله وسلم ـ و شام بود و امتحان محمد ـ

 تر از مدینه بود تا به درجٔه خلیلی برسند. والله اعلم.سخت
به همین دلیل امتحان و آزمایش بر شخص حاجی در مکه بیشتر 

ی گر شکیبایارد بزرگی باشد که از الله امید دا ا آمادٔه هدیٔهشود تمی
 نموده و از الله پروا کند.

  فرماید:و به همین دلیل الله عزوجل می
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لَ  فََمن﴿  ٱتَّقَىَٰ   ِلَمنِ  لَۡيِه  عَ  إِۡثمَ  فََل   رَ تَأَخَّ  نَومَ  َعلَۡيهِ  إِۡثمَ  فََل   يَۡوَمۡينِ  ِفي تَعَجَّ

َ  َوٱتَّقُوا   ا   ٱّللَّ  سیک اگر و» [٢٠٣: البقرة] ﴾ونَ تُۡحَشرُ  إِلَۡيهِ  أَنَُّكمۡ  َوٱۡعلَُمو 
 تابش( و دهد انجام التشریق ایّام اوّل روز دو در را روزه سه عبادت)

 میر برای سوم روز که بود نخواهد مانعی و) نیست او بر گناهی نماید،
 این و) داشت، نخواهد گناهی شود ماندگار که کسی و ،(نباشد جمرات
 آنِ  زا( تنها ماندگار، و شتابنده از گناه نفی و تأخیر یا تعجیل رخصت

 شگاهپی در که بدانید و بپرهیزید خدا از. سازد پیشه تقوا که است کسی
 .«شد خواهید جمع او

ه و معلوم است آنکه در دو روز شتاب کرده خداوند به او تخفیف داد
کند خواند گمان میگناهی بر او نیست ولی شخصی که این آیات را می

ند أخیر کرده است خداوند بگوید: و آنکه تأخیر کدر بارٔه کسی که ت
ی برا پاداش بزرگی دارد ولی الله سبحانه و تعالی در این آیه شرطی را

ماند قرار داده و آن تقوای الله عزوجل شخصی که تأخیر کرده و می
ز ه کسی باشرط تقوی در آیه فقط ب ،بنا به قولیو  ﴾ٱتَّقَىَٰ  ِلَمنِ ﴿ :است

ر گردد که مانده است و آن ـ الله اعلم ـ به خاطر این است که بیشتمی
 شود. شود تا بیشتر به او عطاآزمایش می

تر را به بخشش و عطایی بزرگماند پس آنکه تأخیر کرده و می
 آورد پس از اینکه آزمایشش بیشتر است. والله اعلم.دست می

ا ٱۡلَجنَّةَ  تَۡدُخلُوا   أَن َحِسۡبتُمۡ  أَمۡ ﴿ فرماید:ال میخداوند متع ُ  يَۡعلَمِ  َولَمَّ  ٱّللَّ

َهدُوا   ٱلَِّذينَ  بِِرينَ  َويَۡعلَمَ  ِمنُكمۡ  َجَٰ  ايدپنداشته مگر» [١٤٢: عمران لآ] ﴾ٱلصََّٰ
 حالى در شد؟ خواهيد داخل بهشت به[ ايمان ادّعاى صرف به تنها كه]

[ آزمايش مقام در] شما ميان از را پايداران و تالشگران خدا هنوز كه
 .«است نشناخته



 
 

 

 خاتمه

 ماند؟بعد از حج چه باقی می
ر .. اکنون و پس از اینکه گذری سریع ببرادر و خواهر حج کننده.

اهداف بزرگ حج نمودیم شایسته است که توقف کرده و از گذشت 
 استفاده کنیم.
 گویم:الله می با توفیق

 برادر و خواهر حاجی:
ج حبا من بیاندیش که آنکه شکار را به صحابه و زن را به مرد در 

های حرام و صداهای حرام و ّنزدیک نمود همان کسی است که عکس
های حرام و مال حرام را به بنده در هر جای دنیا نزدیک نوشیدنی

ُ  ِليَۡعلَمَ ﴿ آن یک چیز است:کند و علت می  فََمنِ  غَۡيِب  بِٱلۡ  يََخافُهُۥ نمَ  ٱّللَّ

ِلكَ  بَۡعدَ  ٱۡعتَدَىَٰ   در كسى چه بداند لهتا ال» [٩٤: دةالمائ] ﴾أَِليم   َعذَاب   فَلَهُۥ ذََٰ
 كند، تجاوز اين، از بعد هركه و ترسد؛ىم او[ نافرمانى] از خلوت
 .«دارد[ انتظار در] دردناك عذابى

توحید محبت و ترس و  پس آیا تالش و جهادت تو با نفست در
 بازگشت به سوی الله عزوجل پس از بازگشت از حج و بلکه تا زمانی

 کنی پایدار خواهد ماند؟که پروردگارت را مالقات می
برادر و خواهر حاجی: تو در حالی که در شهرت بودی با زبانت 

 ی،کنترسی و بر او توکل میگفتی که الله را دوست داری و از او میمی
مامی اینها ادعایی از سوی تو بود که نیاز به دلیلی بر راستی تو ولی ت

داشت و حج آمد تا دلیلی بر صدق تو باشد و آن هنگامی است که 
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کنند پس گوارایت باد اگر از تو پذیرفته اعضای تو زبانت را تصدیق می
ِدلُ  نَۡفس   ُكلُّ  تَۡأتِي يَۡومَ ﴿شود  ا نَۡفس   ُكلُّ  َوتَُوفَّىَٰ  نَّۡفِسَها َعن تَُجَٰ  َوُهمۡ  َعِملَۡت  مَّ

 حالى در آيد،مى هركس كه را روزى» [١١١: النحل] ﴾١١١ يُۡظلَُمونَ  َل 
 تمامى به هركس اعمال نتيجه و كندمى دفاع خود از[ نتيجه بى] كه

پس از نفست  «گيرند قرار ظلم مورد[ اىذرّه] آنكه بى شد، خواهد داده
اهداف بزرگ و باید اعضای تو بر این دفاع کن با محقق ساختن این 

 گواه باشند پس بسیار درخواست پذیرفته شدن کن.
ه ببرادر و خواهر حاجی: چه بسا خداوند با بزرگواری خویش تو را 

های دراز در شهرت مانده ّسبب این حج به مقامی برساند که اگر سال
ا ستایش رسیدی. پس الله رکردی به آن نمیو الله را عبادت می ،بودی

های فرعی مانند مال کرده و سپاسگزاری کن چرا که شکر نعمت نعمت
های اصلی مانند ایمان و افزاید و از باب اولی نعمتو فرزندان را می

ا رالله کند چرا که الله بزرگوار و مهربان است، پس احسان را بیشتر می
 بسیار سپاسگزاری کنید.
ه داشتن مقام الش برای نگات پس از حج تو باید برنامٔه زندگی

ه ببزرگی است که الله به تو عطا نموده است و این امر با پایبندی 
کن اسباب پایداری مانند همنشینان نیک و بسیار دعا کردن و ترک اما

غفلت و اهل آن و مشغولیت به کردار نیک است تا در حالی 
وی پروردگارت را مالقات کنی که از تو خوشنود است و تو نیز از 

  لَّدُنكَ  ِمن لَنَا َوَهۡب  نَاَهدَۡيتَ  إِذۡ  بَۡعدَ  قُلُوبَنَا تُِزغۡ  َل  َربَّنَا﴿خوشنودی 
 َرۡحَمة  

 هدايت را ما هآنك از پس پروردگارا،» [٨: عمران لآ] ﴾ٱۡلَوهَّابُ  أَنتَ  إِنَّكَ 
 خود، جانب از و مگردان، انحراف دستخوش را دلهايمان كردى،
 .«بخشايشگرى خود تو كه دار ارزانى ما بر رحمتى

 والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد
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 ا...ا كثير  وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  
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